
Notat vedr. Uanmeldt tilsyn i Fribørnehus Ø. Jølby tirsdag d. 4. oktober 2022 

Der er pt 39 børn indskrevet i Fribørnehuse Ø. Jølby. I vuggestuen er der 12 børn. I børnehaven er 

der 27 børn fordelt på 3 grupper. 5 børn hos Rødderne. 12 børn hos Spirerne og 10 børn hos 

Kæmperne. Der er 8 faste ansatte, 1 studerende og 1 madmor ansat i huset. Observationspunkter 

er drøftet og gennemgået med huset 2 afdelingsledere Bettinna Brix Jensen og Majken Kibsgaard 

Jensen.  

Læringstemaer og læring: Som privat institution er man forpligtet til at udarbejde samt arbejde ud 

fra De styrkede læreplaner. De styrkede læreplaner har formål at sikre størst mulig trivsel, 

udvikling, læring samt dannelse hos det enkelte barn. Fribørnehusets læreplan fremstår på 

hjemmeside. D. 31. oktober 2022 skal der forelægge et evalueringsskriv fra de senest 2 års 

arbejde. Der har været et stort skifte i personalegruppen over det seneste år, hvilket har gjort 

ledelsen opmærksom på, at der er behov for en ny udarbejdelse af læreplan. Det skal den nye 

personalegruppen være en del af at få sammensat over den næste tid.  

Der observeres, at der i Fribørnehuset er en bevidsthed om, at arbejdet ud fra de styrelæreplaner. 

Det kommer til udtryk ved de projekter, emner og fokusområder, der er blevet arbejdet på i de 

forskellige grupper. Fx har man lige haft naturuge i børnehuset, hvor der var fokus på sommerfugle. 

I garderoben der billeder af diverse sommerfugle. Og rundt om på stuerne hænger der kreative 

projekter som børnene har lavet. På projektet er der bl.a. blevet udarbejdet en SMTTE-model.  

På de forskellige grupper har man individuelle emner der arbejdes ud fra. I vuggestuen starter de 

naturprojekt op. Her skal de fx ud at samle naturting ind, som skal laves til billeder.  I børnehaven 

er der fokus på samspil og relationer. Hos Rødderne arbejdes der bl.a. med fællesaktivitet på 

gruppedagen, hvor samarbejde og det at vente på tur kommer i fokus.  

Hos Spirerne bliver fokusset, opdeling af mindre grupper. Målet er at skabe mere ro og stabilitet på 

gruppen. Som tiltag vil der blive afholde et forældremøde for gruppen. 

Der observeres, at det pædagogiske personale formår at gøre det brede læringssyn synlig i 

hverdagen. Det kommer bl.a. til udtryk gennem hverdagens aktiviteter, lege, og gøremål. Børnene 

er aktiv deltagende, de får mulighed for at være eksperimenterende, de får mulighed for at inddrage 

sanser og udfordre motorikken. Fx: Inddrages naturen i hverdagen. Børnene hjælper til i køkkenet. 

Der er turdage ud af huset. Der er leg på tværs af stuerne, Der laves kreative projekter, som fx perler 

og modellervoks. Samt der er fællesprojekter i huset som eks. ”Bag for en sag.”      

 

Læringsmiljø og leg: I fribørnehuset har den frie-leg stor betydning for hverdagen. Den frie-leg giver 

børnene mulighed for at lege på tværs af stuerne og alder. Gennem legen giver man børnene 

mulighed for at udvikle identitet, man styrker børnenes sociale kompetencer og man giver dem en 

forståelse af den verden som de er en del af.  Der observeres en fin balance mellem børnenes 

selvorganiseret leg og de voksne styrede aktiviteter. Der observeres voksne, som er nærværende og 

tilstedeværende i samspillet med børnene.  



Dagene er strukturerede og planlagte.  Fx tur-dag om mandagen. Gruppedag om onsdagen. Tirsdag 

og torsdag er der fri-leg mellem grupperne. Som et nyt tiltag skal fredagen gøres til fælles 

dag/samarbejdsdag mellem børnehave og vuggestuen. 

Der observeres, at de voksne fordeler sig rundt om på legepladsen. Der opleves, at de voksne er 

deltagende i børnenes leg og at de følger børnenes initiativer.  Fx sidder en voksen i sandkassen 

med 2 børn. Pludselig kan man høre den voksne begynder at synge fødselsdagssangen. Et andet 

sted går en voksen rundt sammen med en gruppe børn, det er tydeligt, at den voksne følger 

børnenes leg. På legeskibet leger et par børn selv, mens der ved gyngerne står en voksen og 

observerer ud over legepladsen. Imens er en voksen i gang med at bage sammen med sin gruppe 

indenfor i køkkenet. 

Vuggestuen og børnehavens legepladser af adskilte fra hinanden. Med afgræsning via en låg. Begge 

legepladser er indrettet i mange forskellige læringsmiljøer med mulighed for motorisk udfoldelse, 

sansninger og leg. Læringsrummene udenfor skabes bl.a. via hegn og stakit, små legehuse, legeskib, 

buske og træer. Der er både græs og fliser til rådighed for børnene. Samt der er sandkasse, 

rutsjebane og gynger.  Legepladsen er omkranset af en masse træer og buske, hvilket giver mulighed 

for huleleg, uforstyrret leg og opdagelses leg for børnene.    

Indenfor hos vuggestuebørnene har de flere rum til rådighed. Fx et dukkerum, et motorikrum og et 

fællesrum. Fællesrummet er desuden inddelt i mindre legestationer afskærmet af borde, 

legekøkken, tæpper, reoler, og rumdeler. Vuggestuebørnene har god plads til at udfolde sig på. På 

første etage er ligeledes et rum til benyttelse. Det er et tilvalgt rum som benyttes i fx voksenstyret 

aktivitet sammen med børnene.  

I børnehaven opleves der ligeledes en særlig fokus på indretningen og brugen af læringsrummene 

med udgangspunkt i børnenes behov. Der observeres små legestationer rundt om med opdeling af 

reoler, skabe, og rumdelere. Hvert rum giver mulighed for forskellige leg. Der er mulighed for at 

trække sig og være kreativ. Det er mulighed for leg i legekøkken, huleleg, leg med Lego, dukker, og 

biler. Indenfor observeres der ligeledes en fin fordeling af både børn og voksne. Og der opleves en 

fin kobling mellem inde- og udemiljøet 

 

Organisering – legetøj og materiale: Der er en fast struktur på dagen, både i børnehaven og i 

vuggestuen. Der er faste voksne tilkoblet hver gruppe.  Der åbnes fælles i vuggestuen om morgenen, 

og kl. 7.30 går børnehaven over til sig selv. Der arbejdes ud fra et fælles årshjul, men samtidig 

planlægger hver enkelt gruppe deres egen kalender. Indholdet på de enkelte dage tilrettelægges og 

afstemmes ud fra de enkeltes grupper alder og behov. Der arbejdes på at inddrage børnene med 

fokus på, hvad de er optaget af. Hvad der lige rører sig i de enkelte grupper, og hvad der evt. kunne 

udfordre gruppen.  

Der afholdes lillemøder hver uge for henholdsvis vuggestuen og børnehaven. Derudover holdes der 

fælles P-møder. Hver enkelt medarbejder har afsat tid i arbejdstiden til planlægning.  Møderne giver 

det pædagogiske personale mulighed for drøftelser, nye tiltag, evaluering og planlægningen af 

hverdagen.  



Legetøjet er afstemt med børnenes alder, og der ses en bred variation af tilgængelige materialer og 

legetøj som både styrker, sproget, sanserne, finmotorikken, grovmotorikken og legen hos børnene.   

 

Barnesyn og børneperspektiv: Børnesynet tager udgangspunkt i, at det at være barn har værdi 

i sig selv. At børn har ret til at være børn, og til at være forskellige samt udvikle sig i forskelligt 

tempo. Det betyder, at børn har brug for at blive set, mødt og forstået som de m de er.   

Der opleves, at det pædagogiske personale i Fribørnehuset er bevidste om at arbejde med børnene, 

ud fra børnenes zone for nærmeste udvikling. Det kommer bl.a. til udtryk gennem deres fokus på 

børnenes selvhjulpenhed. Der observeres, hvordan en voksen i vuggestuen guider og lader børnene 

selv tage udetøjet af i garderoben. Hun giver børnene tid og ro til at kunne gøre det, i deres eget 

tempo. Hun er støttende og hjælper til, når det bliver nødvendigt. Hvert barn har sit eget symbol fra 

naturen, på deres garderobe, det hjælper barnets til selv at kunne hænge tøjet på plads.  Børnene 

bliver mødt at begejstring, ros og anerkendelse fra den voksne.  

Børneperspektivet kommer til udtryk når børnene stemmer, ideer, inputs mv inddrages i hverdagen. 

Når man kommer ind i børnehaven, så mødes man af børnenes forskellige personligheder både 

gennem billeder af børnene, børnenes egne kreativiteter, udsmykning og lege.    

Børn som inddrages, de trives bedre. Når børn er medbestemmende så styrker det børnenes 

selvværd og selvbillede, og de oplever følelsen af værdi. 

I vuggestuen opleves der, at de voksne afspejler og imødekommer børnenes behov, og de sammen 

med børnene skaber fælles opmærksomhed. Et eks. er, hvor Vuggestuen er i gang med at lave 

græskarhoveder. Alle børnene får deltagelsesmulighed og bliver placeret rundt om bordet. De 

voksne sætter ord på, der mærkes, smages mens alle sanserne er i spil.  Efter lidt tid finder nogle af 

børnene det ikke længere interessant og vil heller ned på gulvet og lege igen. En voksen begynder 

at lege i legekøkkenet med dem, mens den sidste voksne bliver siddende med de sidste børn som 

endnu ikke er færdig.   

 

Børnefællesskaber og inklusion: Gennem Fribørnehuset organisering samt strukturering af 

hverdags aktivitet og leg, kommer børnefællesskaberne til udtryk. Der er fokus på at skabe 

forskellige kontekster i Fribørnehuset som giver mulighed for deltagelse i forskellige 

sammenhænge. Der opleves en god balance mellem børnenes frie-fællesskab og de voksenstyrede 

fællesskaber. 

Der observeres, at det pædagogiske personale har en bevidsthed omkring deres egen roller og at 

de har fokus på at hjælpe de børn som har svære ved at komme ind i fællesskabet. Personalet er fx 

opmærksomme på at skabe små aktiviteter rundt om i institutionen, når der fx er fri-leg. Det skaber 

større deltagelsesmulighed for børnene og det hjælper de børn, som har svært ved at agere i den 

frie-leg. Fx sætter en voksen en aktivitet i gang på legepladsen, hvor børnene skal sætte blade på 

ståltråd. Den voksne hjælper og guider børnene og der skabes et fælles tredje. Når man har en fælles 

opmærksomhed, så styrker det ligeledes fællesskabet, da det giver at fælles fokus at tale ud fra, og 

giver det enkelte barn mulighed for at indgå i dialogen.  



De voksnes bevidsthed iht. placering af dem selv, skaber små grupper i institutionen. Små grupper 

skaber større nærvær, og det giver mulighed for en tættere og mere direkte interaktion mellem 

børnene og den voksne, hvilket fremmer børnenes læring.  

 

Overgang: Der opleves, at der i fribørnehuset er blevet sat mere fokus på samarbejdet og 

overgange mellem børnenes forskellige arenaer. Der arbejdes på glidende overgange fra 

vuggestue til børnehave hvor fx besøgsdag er en del af hverdagen. Det understøtter trygheden og 

genkendeligheden for børnene. Der er en fast voksen tilkoblet børnehavegrupperne og de voksne 

følger børnegruppen, når de skifter gruppe.  

Derudover er der fx blevet etableret nye tiltag, hvor bl.a. skolens ansatte, fribørnehusets ansatte 

samt forældrene holder årligt møde. Der er fælles arbejdsdag, overleveringsmøde, samt et 

personalemøde hvor forældrerådet deltager.  

 

Forældresamarbejde: Der er et fokuseret blik for at arbejde med det gode forældresamarbejde i 

Fribørnehuset, og der arbejdes på at sikre et tæt samarbejde mellem personalet og forældrene. Det 

har bl.a. været et fokuspunkt, der tidligere har været arbejdet med og som man i Fribørnehuset er 

blevet mere bevidst omkring. Fx er det pædagogiske personale blevet mere opmærksomme på at 

opsøge forældrene, når et barn fx hentes. I afhentningen bliver der lagt vægt på den gode historie 

omkring barnet. Personalet har i samråd med forældrerådet drøftet, hvordan man har kunne styrke 

forældresamarbejdet i børnehuset. Derudover er det et fast punkt på p-møderne.  

Der opfordres til forsat at have den gode forældresamarbejdet for øje.  

 

Udviklingsfokus:  Tilsynets gav anledning til følgende:  

Der anbefales kraftigt, at medarbejderne i fribørnehuset snarest får fornyet deres førstehjælpsbevis   
Som minimum anbefales det, at et par stykker af medarbejderne i huset har en opdateret 
førstehjælps bevis.   
Derudover skal legepladsen snarest muligt have gennemgået årligt tilsyn af en legepladssagkyndig.  
Der skal forelægge ét årlig tilsyn af legepladsen. Hvilket ikke har været tilfældet. Det står frit for om 
man kontakter kommunale ejendomme eller om institutionen tilkøber udefra kommende 
legepladssagkyndig. 
 
 
Som udviklingsfokus for hele børnehuset, er det blevet besluttet, at der skal arbejdes på overgange 
mellem aktiviteter. Med fokus på børnesyn og børneperspektivet. Hvordan sikres der en overgang, 

så alle børn imødekommes og trives i det! 
 

Der udarbejdes en SMTTE, som sendes senest d. 2. december, og med efterfølgende evaluering 
senest d. 3. marts 2023 til U.t. 
 
 
 
Tilsynet blev foretaget af tilsynsførende Malene Enoksen - Morsø Kommune.     


